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ainda mais seguro! 3
2

e você

No mês de julho, todos os beneficiários do Plano de 
Saúde Viva+ terão suas credenciais médicas substituí-
das, visto que as atuais vencerão em 31/07/2019.

Os beneficiários empregados da CESAN receberão o  
documento no local de trabalho, juntamente com a 
credencial dos seus dependentes. Já os beneficiários 
aposentados da FAECES, seus dependentes e demais 
agregados do Viva+, receberão suas credenciais no en-
dereço residencial que consta no cadastro da FAECES.

Credenciais do Viva+ serão 
substituídas. Fique atento(a) 
ao recebimento da sua!

No Portal Saúde da  FAECES – https://portalsaude.faeces.
com.br:8443 – além de consultar a rede credenciada, você 
pode acompanhar a evolução dos novos credenciados 
(inclusive do interior do Estado), bem como  verificar as 
exclusões e as substituições de prestadores.

Importante:

Reajuste do Plano
de Saúde Viva+

Durante os dois primeiros anos de adminis-
tração do Plano de Saúde Viva+, que garan-
te assistência médica aos empregados da 
CESAN e aposentados da FAECES, além de 
seus respectivos dependentes e agregados, 
importantes melhorias foram implementa-
das pela Fundação para otimizar ainda mais 
o atendimento aos usuários do plano.

Para a continuidade do êxito na gestão do 
Viva+ e conforme previsto nos artigos 60 
e 62 do regulamento do Plano Viva+ Em-
presarial e Viva+ Adesão, respectivamen-

te, foram realizados 
estudos atuariais para 
identificação do percen-
tual de reajuste nas contribui-
ções – que levou em consideração 
as receitas e despesas do período, assim 
como o IPCA saúde. Os resultados apon-
taram a necessidade de um reajuste de 
10,30% (dez vírgula trinta por cento) no 
valor da contribuição mensal, a partir de 
agosto de 2019, com desconto no paga-
mento do mês de julho.

Rede credenciada em constante atualização
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Prezado(a) Participante,

Até o mês de junho, a rentabilidade do Plano de Be-
nefício Definido e do Plano de Benefícios II (8,75% e 
9,21%, respectivamente) superou consideravelmente a 
meta atuarial (de 5,44%) para o período. Um resultado 
que demonstra o caminho acertado que a nossa gestão 
tem tomado para garantir, com certa folga e segurança, 
o pagamento de benefícios hoje e no futuro – mesmo 
diante de um cenário com tanta volatilidade no mercado 
financeiro, influenciado por variáveis locais e no exterior, 
como a reforma da previdência, mudanças em ministé-
rios e estatais, a guerra comercial entre Estados Unidos e  
China e o baixo crescimento global.

Em paralelo, seguimos com o estudo para implantação de 
um novo Plano de Benefícios Previdenciário: o Plano Fa-
mília, voltado aos dependentes e familiares até o 3º grau 
de todos os empregados da CESAN e da própria FAECES, 
além de aposentados dos Planos que já administramos.

A saber, o Plano Família é um instituído na modalidade 
Contribuição Definida (CD) e apenas o participante será 
responsável pelas contribuições – ou seja, não haverá 
contribuição do Patrocinador CESAN, como ocorre no 
Plano BD e no Plano II. Nele, o participante decidirá o 
valor da sua contribuição a partir de um valor mínimo 
pré-determinado e o seu benefício será calculado no mo-
mento do seu recebimento, com base no montante de 
recursos acumulados durante o período de contribuição, 
mais os rendimentos obtidos pelas aplicações financeiras 
a serem realizadas pela FAECES.

Assim, continuamos com a expectativa de crescer ainda 
mais em 2019, trabalhando para a constante evolução dos 
planos previdenciários e do nosso Plano de Saúde Viva+ 
(que possuía, até junho, 3.646 beneficiários que contam 
com assistência médica e odontológica não apenas na 
Grande Vitória, como também no interior do Estado).

Até a próxima edição!

Diretoria Executiva da FAECES

Editorial

Antes de agendar seu exame ou procedimento cirúr-
gico, certifique-se da necessidade ou não de autori-
zação prévia da FAECES. Todos os serviços médicos 
que precisem ser realizados em regime de inter-
nação (exceto os casos de urgência ou emergên-
cia), além de ressonância magnética, tomografia, 
ecocardiograma, exames com doppler, videolapa-
roscopia e acupuntura, por exemplo, exigem a au-
torização prévia. Ela pode ser solicitada através do  
e-mail planodesaude@faeces.com.br, via o Whatsapp 
(27) 99502-1396 ou pessoalmente na Fundação.

No caso dos serviços odontológicos, é necessário 
realizar perícia odontológica inicial e final somen-
te quando os custos forem iguais ou superiores a  
½ (meio) salário mínimo. As perícias devem ser 
agendadas diretamente na Integra Gestão em Saúde  
(empresa que é credenciada pela FAECES) no telefo-
ne (27) 3024-1793.

Atenção aos prazos

Cabe lembrar que a legislação garante o prazo má-
ximo de 5 (cinco) dias úteis para a emissão de auto-
rizações para os exames e procedimentos simples, 
e de 21 (vinte e um) dias úteis para cirurgias eleti-
vas (aquelas que não são de urgência). Entretanto, a  
FAECES procura atender no menor prazo possível.

Para agilizar a autorização, além de apresentar o pe-
dido médico devidamente preenchido (com nome 
do paciente, código do procedimento a ser reali-
zado, carimbo e assinatura do médico requerente), 
informe o nome da clínica ou do médico onde o be-
neficiário pretende realizar o procedimento.

Autorização 
prévia para 
procedimentos 
médicos: 
quando e como 
solicitá-la?

?
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O quadro de conselheiros da FAECES foi renovado com a indi-
cação, pela CESAN, de parte dos membros dos Conselhos De-
liberativo (CD) e Fiscal (CF), em função do fim dos mandatos  
anteriores.

No dia 25 de abril, o Diretor Administrativo e Comercial da 
CESAN, Weydson Ferreira do Nascimento, deu posse aos no-
vos conselheiros durante cerimônia realizada na FAECES com 
a presença da Diretoria Executiva (DE), membros do CD, do 
CF e do Comitê de Investimentos da Fundação. Os empossa-
dos cumprirão mandato de 4 anos, que passou a valer a partir 
do dia 26 de abril. Acesse www.faeces.com.br e veja a lista 
completa dos Conselheiros da FAECES.

Novos conselheiros indicados pela CESAN tomam posse

Aumento da Contribuição 
Patronal: seu futuro 
ainda mais seguro!
A CESAN firmou compromisso com os empregados em 
acordo coletivo 2019/2020, para ampliar de 7% para 7,5% 
o limite da contribuição normal do patrocinador relativa ao 
Plano de Benefícios II, administrado pela FAECES.

Isso significa que, em breve, a empresa passará a contribuir 
com o valor correspondente a 100% da Contribuição Básica 
efetuada pelo Participante, até o limite de 7,5% do salário 
de participação para a sua conta previdenciária, proporcio-
nando um futuro ainda mais seguro para você e sua família! 

Mudança implica alteração no Regulamento 
do Plano de Benefícios II

O inteiro teor da proposta de alteração do Regulamento do 
Plano II contemplando o aumento da contribuição já foi apro-
vado pelo Conselho Deliberativo e, conforme determina a le-
gislação em vigor, ficará disponível para consulta no site da  
FAECES e na sua sede pelo período de 30 dias (09/07 a 09/08). 
Só então, será encaminhado para aprovação da Superinten-
dência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC.

Sérgio Vieira (CD), Andre Barbosa (DE), Karla Vaccari 
(CF), Tiago Siqueira (CF), Thiago Furtado (CESAN), Ana 
Cristina Munhós (DE), Luiz Carlos Cotta (DE), Mateus  
Casotti (CD), Weydson do Nascimento (CESAN) e Jouze 
Lentini (CD).

Em 1 de agosto de 2019, a SABESPREV encerrará de 
forma definitiva suas atividades como operadora de 
planos de saúde, por decisão da Patrocinadora SABESP. 
Em razão disso, a partir dessa data, o Convênio de Re-
ciprocidade entre a FAECES e a SABESPREV também 
será encerrado e a SABESPREV não mais atenderá as 
demandas dos beneficiários do Plano de Saúde Viva+. 

A FAECES está em adiantado processo de negociação 
com a Metrus Instituto de Seguridade Social, que pos-
sui excelente rede médica, para a garantia de continui-
dade do benefício aos nossos usuários. Informaremos 
a celebração de um novo convênio, tão logo se conclua 
o processo de contratação.

Convênio de Reciprocidade entre a FAECES
e a SABESPREV será encerrado
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Por conta da administração do Plano de Saúde Viva+ a FAECES fez re-
formas em sua Sede para tornar o espaço maior e mais adequado para 
o atendimento dos beneficiários, credenciados e parceiros prestadores 
de serviço do Plano de Saúde, bem como dos participantes e assistidos 
dos Planos Previdenciários BD e CV.

Com isso, a Fundação passou a sediar eventos promovidos não só pela 
própria Entidade, como também pelo Patrocinador CESAN, tais como:

• Reunião do Comitê Permanente de Gestão Estratégica da CESAN;
• Encontro do Programa de Preparação para a Aposentadoria (PPA);
• Palestra inicial do Programa Peso Saudável;
• Treinamento sobre Impactos e Aplicação da Lei Geral de Prote-
ção de Dados às Entidades Fechadas de Previdência Complementar  
(Lei nº 13.709/2018);
• Palestra para os membros dos colegiados os Fundos de Pensão do 
ES sobre o Plano Família.

Diretoria Executiva
Diretor-Presidente:
Luiz Carlos Cotta
Diretora de Seguridade:
Ana Cristina Munhós de Souza
Diretor Administrativo Financeiro:
Andre Barbosa Barreto Duarte

Conselho Deliberativo
Efetivos: Mateus Rodrigues Casotti,
Romeu Souza Nascimento Júnior, Adivalti Antonio 
Nunes Loureiro, Bianca Lemos de Sousa Lima
Suplentes: Sérgio Henrique Vieira Rabello, Jouze F. 
Wander Haeyden Lentini, Sebastião Fortes Coelho, 
Átila Travaglia Pasini

Conselho Fiscal
Efetivos: Reginaldo José de Castro,
Millena Plaster Benevides Freitas, Tiago Siqueira
da Silva, Stênio Santos Sales
Suplentes: Leandro Rezende de Abreu,  
Ana Maria Gusmão Lyra Silveira,
Karla Ponzo Vaccari
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BAlANço PAtRimoNiAl 
CONSOLIDADO (em R$)

JANEIRO A JUNHO DE 2019 

PASSIVO
EXIGÍVEL OPERACIONAL  2.499.740 
Gestão Previdencial  1.885.367 
Gestão Administrativa  595.321 
Investimentos  19.052 

EXIGÍVEL CONTINGENCIAL  1.000 
Gestão Previdencial  1.000 
Gestão Administrativa  -   

PATRIMÔNIO SOCIAL  382.312.613 
Patrimônio de Cobertura do Plano  378.068.296 
Provisões Matemáticas  383.494.503 
Benefícios Concedidos  273.325.635 
Benefícios a Conceder  118.721.240 
(-) Provisões Matemáticas a Constituir  (8.552.372)

Equilíbrio Técnico Resultados  (5.426.207)
Superavit Técnico Acumulado  -   
(-) Deficit Técnico Acumulado  (5.426.207)

Fundos  4.244.317 
Fundos Previdenciais  957.257 
Fundos Administrativos  3.223.327 
Fundos de Investimentos  63.733 

GESTÃO ASSISTENCIAL  9.272.552 

TOTAL DO ATIVO  394.085.905 

ATIVO
DISPONÍVEL  99.364 
REALIZÁVEL  384.218.283 
Gestão Previdencial  1.477.334 
Gestão Administrativa  832.379 
Investimentos  381.908.570 
Títulos Publicos  181.783.220 
Fundos de Investimento  194.715.598 

Referenciado  43.448.451 
Renda Fixa  2.450.964 
Ações  49.930.153 
Multimercado  55.082.659 
Direitos Creditórios  154.465 
Participações  43.648.906 

Investimentos Imobiliários  686.825 
Empréstimos  4.722.927 

PERMANENTE  495.706 
Imobilizado  113.779 
Intangível  381.927 

GESTÃO ASSISTENCIAL  9.272.552 

TOTAL DO ATIVO  394.085.905 

Reforma na Sede amplia 
espaço para atendimento e 
realização de eventos

1
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Foto 1: Eugenio Guerim 
Júnior, Diretor de Previdência 
Fechada da Mongeral 
AEGON, em palestra sobre 
o Plano Família. Foto 2:  
Patrícia Linhares, especialista 
da Uniabrapp, durante 
treinamento sobre a LGPD.


